
MOCIÓ  DEL GRUP POLÍTIC  MUNICIPAL D'ALTERNATIVA D'UNITAT POPULAR
CAV-POBLE  ACTIU  (AUP-CAV-PA)  PER  REDEFINIR  I  REDIMENSIONAR  EL
PROJECTE  RUBÍ  BRILLA  I  REFORÇAR  EL  SERVEI  DE  MEDIAMBIENT  DE
L’AJUNTAMENT DE RUBÍ

Rubí Brilla és, segons la mateixa pàgina web municipal, “un dels projectes estratègics
impulsat  des  de  l'Ajuntament  de  Rubí  que  té  per  objectiu  que la  ciutat  de  Rubí
esdevingui  un  referent  nacional  i  internacional  en  l'eficiència  energètica  i  l'ús
d’energies renovables en entorns industrials, comercials i domèstics, com a factor de
millora de la competitivitat i millora ambiental del territori. Aquest objectiu neix de la
voluntat de l'Ajuntament de Rubí de fer extensius a tots els sectors els objectius de
reducció d'emissions adquirits amb el compromís del Pacte d'Alcaldes: reduir un 20%
les emissions de CO2 fins el 2020, incrementant un 20% l'ús de renovables i l'eficiència
energètica”.

Des del seu naixement el  novembre del 2011, el  projecte ha dut  a terme diverses
accions  en  diferents  àmbits,  entre  les  quals  destaquen  les  accions  per  millorar
l’eficiència i reduir la despesa energètica en equipaments municipals, en especial a les
escoles, així com en edificis industrials i a les llars dels rubinencs que han participat al
projecte Comunitat Rubí Brilla. El projecte també ha impulsat accions, com el Rehab3,
que pretén ser una aposta de futur per reduir l’atur a la ciutat, formant als aturats i
promovent la seva ocupació en l’àmbit de la rehabilitació energètica d’edificis. Segons
la memòria del projecte publicada el febrer del 2015, Rubí Brilla ja ha dut a terme la
majoria de les accions que s’havien fixat en un inici, i la majoria d’elles són les que
requerien  més  personal  i  temps  de  dedicació.  Actualment  el  projecte,  segons  la
informació  entregada a  l’últim congrés  Rubí  Brilla,  compta amb 3 tècnics  a temps
complet  i  3  tècnics  a  mitja  jornada,  que  suposa  un  30% del  pressupost  total  del
projecte (per aquest 2016 és de 440.950 €). 

D’altra banda, algunes de les accions que s’estan duent a terme o que es volen dur a
terme dins del projecte van estretament lligades a tasques que s’haurien de realitzar,
en un principi, des d’altres serveis de l’Ajuntament de Rubí. Per exemple, els itineraris
òptims  de  mobilitat  sostenible  s’haurien  de  treballar  principalment  des  dels  servei
d’Espai Públic i Mobilitat de l’Ajuntament, o el certificat del projecte Comerç Sostenible,
que tindria més sentit treballar des del servei de Gestió de Residus.

En tercer lloc, hi ha inversions, com la fotolinera planificada al Rubí+D, que tenen un
cost significatiu, en aquest cas d’uns 85.000 €, i que per tant caldria avaluar molt bé si
l’impacte que poden tenir en justifiquen la inversió. Per exemple, abans d’implementar
aquesta fotolinera caldria valorar l’impacte que ha tingut la que es va instal·lar a Can
Serra (número d’usuaris, etc) i si ha assolit els seus objectius. És més, la instal·lació
de la fotolinera s’hauria de contemplar dins del marc del Pla de Mobilitat, un cop definit
el model de mobilitat de la ciutat.

Finalment, mentre l’equip de Rubí Brilla compte amb 3 tècnics a mitja jornada i 3 a
jornada completa i amb un pressupost de 440.950 € pel 2016, altres serveis que són
bàsics per la nostra ciutat i que disfuncions en el seu funcionament tenen un impacte
significatiu  en  el  dia  a  dia  de  la  ciutadania  de  Rubí,  estan,  proporcionalment,
infradimensionats tan a nivell de recursos humans com a nivell de pressupost, com és
el cas de mediambient, que té 3 tècnics/zeladors i un pressupost de 506.396 €, o bé
gestió  de residus,  també amb 3 tècnics/zeladors i  que gestiona tota la  qüestió  de
neteja viària i recollida de residus, una de les partides més importants de l’Ajuntament.

No és objectiu d’aquesta moció anar en contra del projecte Rubí Brilla que, repetim, ha
fet coses bé i que se situen en el camí de la lluita contra el canvi climàtic, l’eficiència



energètica i la sobirania energètica, però entenem que els recursos de l’Ajuntament
són limitats i que hi ha altres serveis relacionats amb el projecte que necessiten un
reforç important, concretament els serveis de Mediambient i de Gestió de Residus. De
fet, fa ben poc va ser notícia que Rubí és la ciutat del Vallès que pitjor recull de manera
selectiva els residus, amb una taxa del 27.95% i amb pitjors resultats que el  2011
(30.20%). A més, creiem que la integració del projecte Rubí Brilla dins del servei de
Mediambient  fomentaria la  complementarietat  entre els  dos i  crearia sinèrgies molt
més eficients pel què fa al servei prestat.

Per  tots  aquests  motius  proposem l’adopció  dels  següents  acords  en  el  Ple  de
l’Ajuntament de Rubí:

1. Avaluar, amb indicadors objectius i mesurables, quines accions impulsades pel
projecte Rubí Brilla realment han funcionat i quines no.

2. Documentar aquelles accions que actualment s’estan duent a terme dins del
projecte  i  quines  es  preveuen  dur  a  terme en  un  futur  pròxim  a  partir  de
l’avaluació esmentada al punt 1 dels acords de la moció.

3. Entregar tota la informació que correspon als acords 1 i 2 de la moció a tots els
grups municipals abans del 15 de juny del 2016.

4. Redefinir i redimensionar el projecte Rubí Brilla i les inversions relacionades en
funció de les tasques planificades en el punt 2.

5. Fer pública i començar a executar la proposta de redefinició i redimensió del
projecte abans del 30 de setembre del 2016.

6. Fins que no hi hagi un Pla de Mobilitat aprovat pel ple, aturar la construcció de
la  marquesina  fotovoltaica  planificada  al  Rubí+D  [construcció  aprovada  en
Junta  de  Govern  Local  extraordinària  el  28  de  juliol  del  2015,  punt  49.
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ  D'UNA MARQUESINA FOTOVOLTAICA AMB  PUNTS  DE
RECÀRREGA PER  A VEHICLES  ELÈCTRICS  A L'EDIFICI  RUBÍ+D  (EXP.
000015/2015-CONT)].

7. Integrar  el  projecte  Rubí  Brilla  dins  del  servei  de  Mediambient  per  tal  de
reforçar aquest servei amb més recursos, especialment humans, i  potenciar
simultàniament tant el projecte com el servei. Aquesta integració es farà abans
del 31 de desembre del 2016.


